ANKIETA URZĘDU MASTA W KALETACH
dotycząca sposobu ogrzewania gospodarstw domowych

Na terenie Miasta Kalety obowiązuje Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego 
(tzw. „uchwała antysmogowa”) z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
Stanowi ona akt prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 
W związku z tym Burmistrz Miasta zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. 
Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do skrzynki znajdującej się na parterze Urzędu Miejskiego w Kaletach z dopiskiem na kopercie ANKIETA OGRZEWANIE. Ankietę można także zeskanować i wysłać na adres e-mail: sekretariat@kalety.pl z tematem ANKIETA OGRZEWANIE. Sposobem przekazania ankiety jest także wypełnienie jej wersji elektronicznej umieszczonej na stronie www.kalety.pl, gdzie znajdują się także bardziej szczegółowe informacje na temat akcji. 
Termin złożenia ankiety: do 30.04.2021 r. 
UWAGA! Nieprzekazanie ankiety w ustalonym terminie spowoduje konieczność wizyty pracowników Urzędu Miasta na terenie nieruchomości, która obejmuje kontrolę źródła ogrzewania.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA: 
Ankietę należy wypełniać stawiając krzyżyk w wybrany miejscu □, uzupełniając dane w miejscach wykropkowanych lub podkreślając odpowiednią odpowiedź.



Imię i Nazwisko………………………………………….
Telefon………………………………………..……..
Adres budynku:
miejscowość ………..…….
ul. ………………….……
nr budynku………..
Forma własności 
właściciel/współwłaściciel/najemca
Dane budynku 
powierzchnia ogrzewana….……...m2
kubatura ……..….. m3
Rok budowy 
□ do 1970 
□ 1971-1980
□ 1981-1990
□ 1991-2000
□ 2001-2010
□ po 2011
Czym ogrzewany jest 
obecnie budynek? 
□ węgiel 
□ miał
□ ekogroszek
□ pellet
□ gaz

□ olej opałowy
□ drewno
□ prąd
□ inne………….
Dane źródła /
źródeł ogrzewania 
roczne zużycie paliwa …………..… (tony/m3/litry/kWh/GJ) - źródło podstawowe 

roczne zużycie paliwa …………..… (tony/m3/litry/kWh/GJ) - źródło dodatkowe
Czy budynek był 
termomodernizowany?
□ ściany (grub. izolacji ……...cm) 
□ dach/stropodach (grub. izolacji ….…..cm) 
□ podłoga na gruncie (grub. izolacji ……...cm) 
□ wymiana okien ………....rok □ wymiana drzwi zewn ……..…..rok 

W przypadku możliwości uzyskania dotacji jestem zainteresowany/a:
wymianą źródła węglowego na: 
□ węglowe V klasy
□ olejowe
□ pompę ciepła

□ elektryczne
□ inne ……………………..
termomodernizacją w zakresie: 
□ ściany 
□ dach/stropodach
□ podłoga na gruncie

□ wymiana okien
□ wymiana drzwi zewn
□ inne …………………..
dodatkowo montażem:
□ paneli fotowoltaicznych
□ kolektorów słonecznych

Rodzaj urządzenia grzewczego na paliwa stałe stosowanego w budynku
UWAGA! Wypełniają tylko użytkownicy jakichkolwiek źródeł ciepła na paliwa stałe
Indywidualny 
kocioł C.O. 
(liczba …… szt.) 
……. kW 
□ do 5 lat 
□ 5-10 lat 
□ powyżej 10 lat lub brak tabliczki znamionowej 

□ zasilanie ręczne 
□ zasilanie automatyczne

□ pozaklasowy
□ klasa 3
□ klasa 4
□ klasa 5
□ kominek z płaszczem wodnym
Piec kaflowy 
(liczba …… szt.) 
□ do 5 lat 
□ 5-10 lat 
□ powyżej 10 lat 
Koza na węgiel/drewno 
(liczba …… szt.) 
□ do 5 lat 
□ 5-10 lat 
□ powyżej 10 lat lub brak tabliczki znamionowej 
Kominek 
(liczba …… szt.) 
□ do 5 lat 
□ 5-10 lat 
□ powyżej 10 lat 

Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej
□ tym samym źródłem co ogrzewanie
□ innym źródłem ciepła tj.:
□ kocioł na paliwa stałe
□ piecyk gazowy
□ olej opałowy

□ boiler / podgrzewacz elektryczny
□ kolektory słoneczne

□ fotowoltaika
□ pompa ciepła
□ inne …………………..

Klauzula

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem danych osobowych                             w Urzędzie Miejskim w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 jest Burmistrz Miasta Kalety. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalety (http://www.bip.kalety.pl/)w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych".

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ ANKIETĘ:
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety  oraz podmioty przez niego upoważnione, w zakresie wymaganym w celu wskazanym powyżej .

Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem/am się z przedłożoną mi powyżej klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.



Data, czytelny podpis (imię i nazwisko): ………………………………………….………






…….…………………….…..…………………….. 
                                                                            Data i czytelny podpis




DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY
W razie wątpliwości lub pytań związanych z wypełnianiem ankiety prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Kaletach 
nr tel. 343527641
lub e-mail: ekologia@kalety.pl

